תוכן עניינים

תוכן עניינים
תוכן עניינים לפי נושא/מילה

לה

שער ראשון:
מהותו של סעיף  13לחוק החוזים )תרופות(

1

פרק  :1איתור הנזק והפיצוי
 .1כללי

3
3

 .2ההבחנה בין הנזק הממוני לנזק הלא ממוני
 .3הגישות השונות הקיימות לבחינת נזק לא ממוני
 3.1הגישה האישית

4
6
6
7
8
9

 3.2הגישה הפונקציונאלית
 3.3הגישה הקניינית
 3.4סיכום
פרק  :2מבחנים לקביעת ערכו הכספי של הפיצוי

13

פרק  :3מידת הוודאות והדיוק המתבקשת מהנפגע בהוכחת
הנזק והפיצוי

15

פרק  :4הגישה המעמידה את המבחן על מידת הוודאות הסבירה

17

פרק  :5מידת הוודאות הסבירה וההבדל בין סעיף  10לסעיף 13
לחוק החוזים )תרופות(

19

א
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פרק  :6סעיף  13לחוק החוזים )תרופות( כמכשיר להקלת
מלאכת השומה

21
21

 .1כללי
 .2המבחנים שנקבעו בפסיקת בית-המשפט לעניין הוכחת נזק לא
ממוני

21

פרק  :7הפעלת שיקול-הדעת  -סעיף  13לחוק החוזים )תרופות(
אינו סעיף עונשי

25

שער שני:
שיקולי בית-המשפט בקביעת הפיצוי בגין עגמת נפש

27

פרק  :1כללי

29

פרק  :2התנהלות המפר-הנתבע
 .1קבלן/חברה קבלנית

33
33

 .2המדינה וגובה הפיצוי בשל התנהלותה
 .3התנהלות הנתבעת שהתעלמה במשך תקופה ארוכה מפניות
התובעים ומשך הזמן שנאלצו התובעים לחיות עם המצב הקיים
 .4נתבעת שאומנם ביצעה מספר נסיונות תיקון ,אך לא הקדישה
לכך את מלוא תשומת הלב ,אולי בעקבות הכחשתה הראשונית
באשר לקיומם של ליקויים בכלל והטלת האשם לליקוי הרטיבות

33
34

על כתפי התובעים
 .5התנהלות הנתבעות שגררה את התובעים לשני הליכים

35

משפטיים מורכבים ומיותרים

36

ב
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 .6התנהלות בלתי-ראויה של הנתבעת וגורמים מטעמה ,כלפי
התובע

38

" .7רדיפה" אחר הנתבעת לצורך ביצוע התיקונים

39

פרק  :3עלות התיקונים
 .1היחס בין הסכום הנדרש לתיקון וסכום הפיצוי
 .2תיקון ליקויים ברכוש המשותף ופיצול הפיצוי בגין עגמת נפש
 .3מגורים בדירה "רטובה"

41
41
42
44

 .4שהות בת שבוע בדירה ללא מים ,ושהות בת שבועיים ללא
חשמל ואיחור במסירה
 .5חדירת מי-גשמים ורטיבות חוזרות ונשנות

45
45

 .6ריצוף לקוי
 .7ליקוי רטיבות ,כאשר התיקון נעשה בגג הדירה ולא בתוך
הדירה
 .8חדירת מים לדירה כאשר האחריות לכך מתחלקת בין שני

46
46

הצדדים

47

פרק  :4משך הזמן בו סובל התובע מן הליקויים ,טיב הליקויים
והיותו של הנכס דירת מגורים חדשה

49

פרק  :5התנהלות התובע
 .1התובעים הטריחו את הנתבעת שוב ושוב ,בדרישות לתיקונים
שעמדו על קוצו של יוד ובטרוניות שלא היה להן בסיס במציאות
 .2ראשי נזק שלא הוכחו
 .3פער בין סכומי התביעה לבין הסכומים שנפסקו

ג

51
51
51
52
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פרק  :6ליקויים בעלי השפעה שלילית על החיים בדירה וכאלה
המורגשים פחות

55

פרק  :7נוכחות הדיירים בדירה בעת ביצוע עבודות התיקון ,אי-
נוחות ודיור חלופי

57

שער שלישי:
התערבות בית-משפט שלערעור

59

שער רביעי:
שיקולים שלא יילקחו בחשבון
בפסיקת פיצוי בגין עגמת נפש

65

פרק  :1קבלת הנחה איננה שיקול בהפחתת או מניעת פיצוי בגין
עגמת נפש

67

פרק  :2טענה סתמית שלא הוכחה כעגמת נפש ושלילת פיצוי
בגין ראש נזק זה

69

שער חמישי:
עניינים שונים

71

פרק  :1פסיקת פיצוי במקרה של חוזה שבוטל

ד

73
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פרק  :2דירות יד שנייה

75

שער שישי:
טבלאות פסיקת הפיצוי
בגין עגמת נפש בעין פסיקת בתי-המשפט
פרק  :1פסיקת בית-המשפט העליון
 .1ע"א  5602/03אבי ושרה סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל -
סכום הפיצוי בגין עגמת נפש הוקטן ל 5,000 -ש"ח לכל מערער
במקום  15,000ש"ח
 .2ע"א  6540/05סולל בונה בע"מ נ' אברמוביץ' אבנר ואח'  -סכום
הפיצוי הוקטן ל 20,000 -ש"ח במקום  25,000ש"ח
 .3ע"א  4720/10אקרילית השקעות  1997בע"מ נ' נציגות הבית
המשותף רח' נורית 19א' ואח'  -חיוב בפיצוי בגין עגמת נפש רק
לאלה שרכשו ישירות את הדירה מהמוכרות  -הערעור בנוגע
לרכיב עגמת הנפש התקבל
 .4ע"א  7298/00בסט דוד סמואל נ' חממי עזרא  -סכום הפיצויים

77

79

79
80

82

בסך של  1,000ש"ח לדירה הושאר על כנו

83

פרק  :2בית-המשפט המחוזי בשבתו כערכאה ראשונה
 .1ת"א )מחוזי יר'(  875/89מוגדסי יהודה נ' "רסקו" חברה
להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ  -בית-המשפט העניק לשני
תובעים סכומים בגין נזק לא ממוני בסך של  10,000ש"ח

85

ולשלושה תובעים אחרים העניק סך של  15,000ש"ח בגין נזק לא
ממוני

ה

85
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 .2ת"א )מחוזי חי'(  485/95פרי לאה ואח' נ' מבני גזית בע"מ ואח'
 בית-משפט פסק לטובת התובעים סכומים שונים בגין עגמתנפש הנעים בין  7,000ש"ח ל 12,000 -ש"ח

86

פרק  :3בית-המשפט המחוזי בשבתו כערכאת ערעור
 .1ע"א )מחוזי ת"א(  2073/03חן חיים נ' ליגד השקעות ובניין

87

בע"מ  -בית-המשפט התערב וקבע סכום של  18,000ש"ח פיצוי
בגין עגמת נפש
 .2ע"א )מחוזי נצ'(  1224/06עלי חאמד הריש נ' מאמון חסן -

87

נפסקו פיצויים בסך של  35,000ש"ח במקרה של נזק לדירה
שעולה כדי הריסה
 .3ע"א )מחוזי נצ'(  200-09חוטבא רסמיה נ' ציפורה שוורץ  -לא

88

נפסק פיצוי
 .4ע"א )מחוזי ת"א(  1772/05מילר מלכה נ' אשר אבי  -נפסק
סכום של  15,000ש"ח כפיצוי בגין עגמת נפש
 .5ע"א )חי'(  3093/06שוורץ שרה נ' גב ים לקרקעות בע"מ  -בית-

88
89

המשפט קבע כי אין הצדקה להתערב בעניין פיצוי בגין עגמת נפש
 .6ע"א )מחוזי יר'(  1258/00אריק בר יוסף נ' עובד לוי תיעוש
האבן והבנייה בע"מ  -סכום הפיצוי בגין עגמת נפש הוגדל ל-
 3,000ש"ח

90

 .7ע"א )מחוזי חי'(  4648-07שלמה אדרי נ' עדי מהלר  -הערעור
נדחה למעט באשר לגובה שכר-טרחת עורכי-הדין

91

 .8ע"א )מחוזי ת"א(  1051-08יריב ברוש ואח' נ' ציפי ששוני ואח'
 -נקבע כי פיצוי בסך  10,000ש"ח הינו סביר

92

ו

90
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 .9ע"א )מחוזי יר'(  4015/98די וורולי סיאני הנדסה ) (1980בע"מ
נגד עמנואל נורמן  -נקבע כי הסכום שנפסק ) 10,000ש"ח( נוטה
לצד "הנמוך" אולם אין זה מצדיק התערבות ערכאת הערעור
 .10ע"א )מחוזי חי'(  1594/05גוטמן אביאל נ' בני בנימין לקריץ
י.י 1993 .בע"מ  -לא נמצא מקום להתערב בפסיקת בית-המשפט
קמא

92

93

 .11ע"א )מחוזי ת"א(  40985-03-11אביב שמיר נ' הלה הנדסה
בנייה וייזום ) (1998בע"מ  -הדיון הוחזר לבית-משפט קמא ,על-
מנת שיקבע ,בנוסף לפיצוי שנקבע בפסק-דינו ,את הפיצוי המגיע
לרוכשים בגין ,בין היתר ,עגמת נפש
 .12ע"א )מחוזי חי'(  4777/97יעקב פריצקר ושות' ,חב' לבניין
חיפה בע"מ נ' כהן יהודית-אידה  -בית-המשפט השאיר את

94

פסיקת בית-המשפט קמא בסך  10,000ש"ח על כנה
 .13ע"א )מחוזי ת"א(  2113/06שמולי אורית נ' כהן פתוח דרעד
שותפות מוגבלת  -נפסק פיצוי בגין סבל ואי-נוחות בסך 5,000
ש"ח

95

96

 .14ע"א )מחוזי חי'(  2603/04דוד ויגננסקי נ' אברהם לביא חברה
לבניין ופיתוח בע"מ  -בית-המשפט קמא דחה את תביעת
המערערים בשל כך שהם לא העידו במשפט ובית-משפט שלערעור
לא מצא לנכון להתערב בקביעה זו

96

 .15ע"א )מחוזי יר'(  2266/01ששון לוי נ' וינדזברג דינה  -סכום
הפיצוי הוקטן מ 10,000 -ש"ח ל 5,000 -ש"ח

97

ז
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 .16ע"א )מחוזי חי'(  2119/05קרן מנו נ' סגלוביץ עבודות עפר
בע"מ  -נפסקו לטובת המערערת על-ידי בית-משפט קמא פיצויים
בסך של  25,000ש"ח בגין נזק לא ממוני .ערכאת ערעור לא
התערבה בגובה הפיצוי
 .17ע"א )מחוזי נצ'(  211/08עקל ח'טיב נ' מוהר"ש הרב אליעזר
שלמה שיק ואח'  -בית המשפט קמא חייב את המערערים בסך

98

של  15,000ש"ח ובבית-המשפט בוטל פסק-הדין על כל חלקיו
 .18ע"א )מחוזי חי'(  46604-01-11ויסאם טחימר ואח' נ' מימון
הרוש ואח'  -בית-המשפט קמא פסק למשיבים  30,000ש"ח בגין

99

עגמת נפש .בית-המשפט שלערעור קבע כי לא יתערב בקביעה זו
 .19ע"א )מחוזי ת"א(  3569/04אפריקה ישראל מגורים בע"מ נ'
אמיר לזר  -בית-המשפט לא מצא לנכון לפסוק פיצוי בגין נזק

100

101

שאינו ממוני למשיבים שאינם מתגוררים בדירות שרכשו
 .20ע"א )מחוזי ת"א(  2229/02מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה
בע"מ נ' מגי ורוני הרוש  -בית-המשפט מאמץ את פסק-דינו של
102
בית-משפט השלום
 .21ע"א )מחוזי ת"א(  2348/01סגל יעקב ומלבינה נ' שיכון
עובדים בע"מ  -בית-המשפט אינו סבור כי יש מקום לדון בשלל
102
טענות המערערים ,אשר נקבע כי אין להן כל אחיזה במציאות
 .22ע"א  384/98בית אריה אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
של משקי חירות בית"ר בע"מ נ' בתיה שטרר  -בית-המשפט קבע
כי פסק-דינו של בית-המשפט קמא בדין יסודו וכי אין מקום
103

להתערב בפסיקתו

ח
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 .23ע"א )מחוזי ב"ש(  1050/06פ.א .ארבן בע"מ נ' אודסקי יעקב -
בית-המשפט קבע כי אינו רואה מקום להתערב בפסיקת בית-
104

המשפט קמא
 .24ע"א )מחוזי ב"ש(  17559-04-11דבי דמרי חברה להשקעות נ'
גיא כהן  -בית-המשפט ובית-משפט קמא קבעו כי לא היה מקום
105
לפיצוי בגין עגמת נפש
 .25ע"א )מחוזי ת"א(  2222/01ביסמוט שימעון נ' לוי ארז  -סכום
106
הפיצוי בגין עגמת נפש הוקטן מ 30,000 -ש"ח ל 10,000 -ש"ח
 .26ע"א  3191/00פרי עץ חיים בע"מ נ' ארונסקי ויקטור  -בית-
המשפט קמא פסק פיצויים בגין עגמת נפש בסך כולל של 30,000
ש"ח ובית-המשפט קבע כי יש להוסיף על סכום זה הפרשי
106
הצמדה וריבית
 .27ע"א )מחוזי ת"א(  2046/01נציגות הבית המשותף ועד הבית נ'
נגר כדורי את דוד חי חברה להשקעות ולבנייה  -בית-המשפט
קבע כי המערערים לא הראו כי אי-הפסיקה של הפיצויים בגין
107
כאב וסבל נבעה מ"היסח הדעת" של בית-המשפט קמא
 .28ע"א )מחוזי חי'(  27810-09-09אבירם אזערי נ' מורן  -חברה
לבניין בע"מ  -בהתאם לחות-דעתו של המומחה מטעם בית-
המשפט נקבע כי סכום הפיצוי בגין עגמת נפש בסך  2,300ש"ח
108
הינו סביר
 .29ע"א )מחוזי ת"א(  1879-09שרבט יצחק ובניו חברה לבניין
והשקעות בע"מ נ' פרידלנדר  -בית המשפט קבע כי אין לחייב
109

בפיצוי כפול

ט
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 .30ע"א )מחוזי ת"א(  3531/05משה כהן נ' קליפטון אוברסיז
)ישראל( בע"מ  -המערערים חוייבו בהוצאות ובשכר-טרחת עורך-
דין של המשיבות
 .31ע"א )מחוזי מרכז(  2613-03-08שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ'
ארקדי ארסוף  -פיצויים בגין נזק שאינו ממוני בסך של 40,000
ש"ח .בית-המשפט לא מצא לנכון להתערב בשיקול-דעתו של

110

111

בית-המשפט קמא לעניין הפיצוי בגין נזק לא ממוני
 .32ע"א )מחוזי יר'(  1491/00מנשה לוי חברה לבניין בע"מ נ'
113
מיכאל דגן  -פיצויים בגין נזק שאינו ממוני על סך  8,600ש"ח

 .33ע"א )מחוזי חי'(  48413-10-10עדירן פיורה השקעות )(1996
בע"מ נ' שי בן עזרא  -בית-משפט קמא פסק למשיבים סכום של
114
 58,862ש"ח .הערעור נדחה
 .34ע"א )מחוזי יר'(  2519/08מוריס אלון בע"מ נ' יבגני ליבסון -
הערעור התמקד בפסיקת בית-המשפט קמא בנוגע לשתי שוחות
הביוב בגינת המשיבים ,וכן בסכום שנפסק כעגמת נפש 20,000 -
114
ש"ח
 .35ע"א )מחוזי יר'(  1230-01-11אל עמי יזום והשקעות ובנייה
בע"מ נ' נאוה מזר  -נפסק סכום על סך  10,000ש"ח בגין עגמת
115
נפש
 .36ע"א )מחוזי חי'(  4772/97חברת מוחמד עבדאלקאדר ושות'
בע"מ נ' פינצי משה  -סכום הפיצוי הוקטן מ 20,000 -ש"ח ל-
116
 10,000ש"ח

י
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פרק  :4פסיקת בית-המשפט השלום
 .1ת"א )שלום ת"א(  54675-07לכיש נ' מרום השרון חברה לבניין

117
117

) (1973בע"מ(  -נפסק פיצוי בגובה של  8,000ש"ח
 .2תא"מ )חד'(  3229/07רפיק ג'בארין נ' א .בטון מואסי בע"מ -
117
שלילת הפיצוי
 .3ת"א )ת"א(  58418-03-11אליהו שמש נ' פרץ בוני הנגב בע"מ( -

118

סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .4ת"א )חד'(  1422-08יוני מלכה נ' ארדר תרמוטק בע"מ  -גובה
119
הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .5ת"א )נצ'(  4111-07לוי מאיר נ' נ.ט.א.ח  -גובה הפיצוי 750 -
120
ש"ח לכל דירה
 .6ת"א )ת"א(  14259-07תכלת קרן ואח' נ' לומיר חברה לבניין
121

בע"מ  -גובה הפיצוי  7,000 -ש"ח
 .7ת"א  1076-07דוד זדה ואח' נ' חברת משכנות הנשיא בע"מ -
121
שלילת פיצוי
 .8ת"א  8801-06מאיר ואח' נ' אלמוג ב.ז .בנייה והשקעות בע''מ -

123

גובה הפיצוי  1,000ש"ח  -פיצוי סמלי
 .9ת"א  5135-06פרץ ואח' נ' קו רקיע חברה לתיכנון ובנייה בע''מ
 גובה הפיצוי בגין עגמת נפש ופיצויים ,הפרת חוזה ,בנייה בניגוד124
לתוכניות ולתקנות  20,000 -ש"ח
 .10ת"א )ת"א(  33382/06גולדנברג ואח' נ' אשדר חברה לבניין
בע"מ ואח'  -גובה הפיצוי –  1,500ש"ח לכל משפחה  -לא נפסק
פיצוי בשל עגמת נפש ביחס לליקויים ברכוש המשותף

יא

125

תוכן עניינים

 .11ת"א )נת'(  11075-04-09יפרח ואח' נ' א .תשובה ומ .כהן
לבניין ומלונאות בע"מ  -סכום הפיצוי  9,000 -ש"ח לכל דירה
127

ובסה"כ  90,000ש"ח
 .12ת"א )חי'(  8681-07-10שרצקי ואח' נ' הדר הצפון הנדסה
128
ובנייה בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .13ת"א )חי'(  2571-08סחייק ואח' נ' אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ
129

 סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח .14ת"א )אשד'(  609-07שם טוב ואח' נ' אמירי גן יבנה בנייה
131
ויזמות  -גובה הפיצוי –  8,000ש"ח

 .15ת"א  1343-07לשנר ואח' נ' אחים אוזן חב' לבנייה בע"מ -
132
גובה הפיצוי  7,500 -ש"ח
 .16ת"א )ת"א(  42250-07סלפטר ורדה נ' אי.אי.סי.אי.
134

אינטרשיונל בע"מ  -גובה הפיצוי  5,000 -ש"ח לכל משפחה
 .17ת"א )עפ'(  2008-06י.א.פ לארום בע"מ ואח' נ' אחים ראיד
בניין ופיתוח בע"מ ואח'  -גובה הפיצוי  12,000 -ש"ח לכל
135
משפחה
 .18ת"א  2383-09-07ברלד ואח' נ' א.ש .הרוש בנייה קלה בע"מ
139
ואח'  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .19ת"א  4168/06מאג'ד מג'ארבה נ' בן ששון ואח'  -שלילת
140
הפיצוי
 .20תא"מ  7533-06וילוז'ני ואח' נ' חב' א.י .נבו )נתניה( חב'
141
קבלנית לבניין  -גובה הפיצוי  7,500 -ש"ח
 .21ת"א )יר'(  2142-07משה אמיר ואח' נ' תל ציון-שירותי בנייה
143
וניהול בע"מ  -פיצוי בגובה  1,000ש"ח

יב

תוכן עניינים

 .22ת"א )יר'(  19148-08זוקין ואח' נ' האחים ישראל בע"מ  -גובה
145
הפיצוי  3,500 -ש"ח
 .23ת"א  3143-96מוריץ קסנר ואח' נ' צבי איינס ואח'  -סכום
146
הפיצוי  7,500 -ש"ח
 .24ת"א  27061-12-09ברדה נ' א.ד .חברה קבלנית לבניין
148
והשקעות בע"מ  -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .25ת"א  20468-08ישי ואח' נ' חב' נכסים ייזום ופיתוח )נ.י.פ(
149
בע"מ  -סכום הפיצוי  6,000 -ש"ח
 .26ת"א  8010-09-09פזואתי ואח' נ' דנתו )בניין( בע"מ  -לא
נפסק כל פיצוי
 .27ת"א  20280-06טובה גזית נ' אזורים חברה להשקעות בפיתוח
ובבניין בע''מ  -סכום הפיצוי  -סכום כולל של  60,000ש"ח עבור

152

154

תיקון הליקויים ופיצוי בשל עגמת נפש
 .28ת"א  37219-05פור ליאורה ואח' נ' אילנות הקריה )ישראל(
בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  -בין  7,000ש"ח ל 10,000 -ש"ח לכל
155
משפחה

 .29ת"א  8620-06דגני ואח' נ' אנג'ל חברה לבניין בע"מ ואח' -
156
סכום הפיצוי  2,000 -עד  4,000ש"ח לכל משפחה
 .30ת"א  28693-08הרמינה טרבגודה נ' פלסים חברה לפיתוח
157
בניין והשקעות ) (1995בע"מ  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .31ת"א )יר'(  6509-06יוסף ורסנו ואח' נ' משה פרג  -לא נפסק
160
פיצוי
 .32ת"א )יר'(  14323-08מרים רוזנברג נ' י .אליהו ובניו בע"מ -
160
סכום הפיצוי  4,700 -ש"ח

יג

תוכן עניינים

 .33ת"א )חי'(  15968/03וייסגרוס ואח' נ' שרביב בע"מ  -סכום
161
הפיצוי  -חריג  160,000 -ש"ח
 .34ת"א  13129-09-08עזבון אפרים פישר ז"ל נ' ורד הזהב )(1994
165
בע"מ  -סכום הפיצוי  45,000 -ש"ח
 .35ת"א  7218-07עובדיה ואח' נ' שיכון עובדים השקעות בע"מ
167
ואח'  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
167

 .36תא"מ  3431-06-10גניש ואח' נ' טויטו ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .37ת"א )פ"ת(  2743-07בן דוד נ' ראבי חברה קבלנית לבניין
168
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .38ת"א  6037-07דיין ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ  -סכום הפיצוי
168
נכלל בסכום הכולל של  44,500ש"ח
 .39ת"א  55698-01-11אלון משה ואח' נ' אורן  -הסלע בנייה
169

והשקעות בע"מ  -סכום הפיצוי  7,500 -ש"ח
 .40ת"א  5057-07שטרית ואח' נ' הדר הצפון  -הנדסה ובנייה
171
ואח'  -סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .41ת"א )אשד'(  49594-11-10זרביב ואח' נ' עדן  -גד בע"מ ואח'

171

 סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח .42ת"א  562-06ברדה ואח' נ' ש.ח.א .בנייה וייזום בע"מ  -סכום
173
הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .43ת"א )אשד'(  19631-05-10יוסף סניק נ' פרץ בוני הנגב )(1993
בע"מ  -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .44ת"א )ת"א(  37934-08יונה רחמים רונן נ' שיכון ופיתוח

175

לישראל בע"מ  -סכום הפיצוי  8,000 -ש"ח
 .45ת"א )יר'(  1449-03יוסף מור ואח' נ' מרדכי אביב מפעלי

177

בנייה בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח לכל משפחה

179

יד

תוכן עניינים

 .46ת"א )חי'(  34979-10-10שבתאי נחמה ואח' נ' אשל הירדן
180
יזום ובניין בע"מ  -סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .47ת"א )קריות(  1345-08יוסף כהן ואח' נ' אשל הירדן יזום
181
ובניין בע"מ  -סכום הפיצוי  18,500 -ש"ח
 .48ת"א  6641-06גורן עמוס ואח' נ' הלה הנדסה בנייה וייזום
183
) (1998בע"מ  -סכום הפיצוי  6,500 -ש"ח עד  8,500ש"ח
 .49ת"א  175436-09אורן בוקי ואח' נ' ארא חב' לעבודות הנדסה
184
ובניין בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .50ת"א  1288-08אמיתי ואח' נ' אמירי גן יבנה בנייה ויזמות
בע"מ  -סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .51ת"א  21491-06-09שרון ואח' נ' חברת ארגון לסטונות צפת
בע"מ  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח שהם  15%מסכום הפיצוי

185

187

הכללי
 .52ת"א  5051-07חן ואח' נ' י .פריצקר ושות' חברה לבניין חיפה
187
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .53ת"א  943-09זיק ואח' נ' ש אלבז בנייה והשקעות בע"מ ואח'
188

 סכום הפיצוי  -לא נפסק .54ת"א  11177-03-09כהן ואח' נ' רונן נח יזמות ובנייה בע"מ -
189
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .55ת"א  5214-06טווילי ואח' נ' גירון ואח'  -סכום הפיצוי  -לא
נפסק
 .56ת"א  4628-07שילוני ואח' נ' גורדי פרוייקטים ) (1995בע"מ

190

ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .57ת"א  4915-07פרוטר ואח' נ' א.י.י.ו מבנים בע"מ ואח'  -סכום

192

הפיצוי  13,000 -ש"ח

193

טו

תוכן עניינים

 .58ת"א  2270-09כהן נ' רון רוני  -שלילת פיצוי
 .59ת"א  6233-06צבי אלון נ' רימוני ואח'  -סכום הפיצוי 7,500 -

195
195

ש"ח
 .60ת"א  63798-07סעד ואח' נ' שיכון דיירים בע"מ ואח'  -סכום
197
הפיצוי  5,000 -ש"ח לכל דירה
 .61ת"א  17021-05-10דרומר ואח' נ' י .פריזט  -ש .חסון בע"מ
199

ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .62ת"א  3522-05-09גורדון ואח' נ' אבירד אחזקות ) (1998בע"מ
200
ואח'  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .63ת"א  5446-06קצב ואח' נ' וקנין עמרם ובניו קבלני בניין
201
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .64ת"א  7729-07-09זר אביב ואח' נ' ס .הזימה מוצרי תעשיה
202

בע"מ  -סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח לכל דירה
 .65ת"א )חי'(  21419-07ונדרברג נ' נתנאל גרופ בע"מ,
204
) - (11.08.2009סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .66ת"א )ב"ש(  3330-09משה ברוך נ' פרץ לוזון נדל"ן בע"מ -
205

סכום הפיצוי  3500 -ש"ח
 .67ת"א  31818-08נציגות הבית המשותף ברח' ברקן  17חולון
ואח' נ' אליאב חברה לפיתוח וקבלנות בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי
207
 35,000 -ש"ח מחולק בין שבעה תובעים

 .68ת"א )חי'(  19859-10-09נחמני ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית
208
ועבודות ציבוריות בע"מ  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .69ת"א  3272-08שניידרמן ואח' נ' יניב ס.א .לבניין ולפתוח 1983
210
שותפות רשומה ואח'  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח לכל דירה

טז

תוכן עניינים

 .70ת"א  2392-08מעברי ואח' נ' מוריס אגבבה קבלן בניין בע"מ -
211
סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .71ת"א  838-09-08מזרחי נ' יובל אלון חברה לבניין בע"מ -
212
סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .72ת"א  20693-08אלפיה נ' חננאל  -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח 213
 .73ת"א  8193-07-09גולדברג ואח' נ' ד .דרורי חברה לבניין
213

ולפיתוח בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .74ת"א  9435-07ראיזברג ואח' נ' ריג'י חברה לבניין בע"מ ואח' -
214
סכום הפיצוי  -כל דייר בין  2,500ש"ח ל 7,500 -ש"ח

 .75ת"א  44845-08שמואל ואח' נ' פלס קונסטרוקציות ומבנים
216
מתועשים בע"מ  -סכום הפיצוי  1,500ש"ח
 .76ת"א  24445-06הרמן ואח' נ' שיכון ופיתוח בע"מ  -סכום
216

הפיצוי  7,500ש"ח
 .77ת"א  3513-08ציפורניאק ואח' נ' אחוזת עדי  -חברה לבנייה
217
בע"מ  -סכום הפיצוי  15,000ש"ח
 .78ת"א  155474-09תרוץ ואח' נ' צמרות בוני הארץ בע"מ ואח' -
218

סכום הפיצוי  5,000ש"ח
 .79ת"א  15554-01-09בר אל ואח' נ' מפר"ם בע"מ  -סכום
219
הפיצוי  3000ש"ח
 .80ת"א  26459-06בן כליפה נ' אוניל בנייה בע"מ  -סכום הפיצוי
  10,000ש"ח .81ת"א  43251-02-10סגל ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ -

220

סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .82ת"א  2428-07קופר נ' בנדרי  -סכום פיצוי של  5,000ש"ח

221
223

יז

תוכן עניינים

 .83ת"א  7354-07אהרוני ואח' נ' ילינק ואח'  -סכום הפיצוי 10%
224
מסכום הפיצוי שייפסק
 .84ת"א  22101-08פקר ין ואח' נ' האחים ישראל בע"מ  -סכום
224
הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .85ת"א  1409-08שיליאן ואח' נ' בני בנני חברה לבניין ואח' -
226
סכום פיצוי  10,000 -ש"ח
 .86ת"א  19315-08-10דנינו ואח' נ' פלסים חברה לפיתוח ובניין
226
בע"מ  -סכום הפיצוי  3,500 -ש"ח
 .87ת"א  22024-01-10כץ ואח' נ' ט.א .רימון יזמות ובנייה )(1997
227

בע"מ  -סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .88ת"א  4717-03-09גיל ואח' נ' שרבט מלכיאל ובניו ,בניין לעם
228
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .89ת"א  43968-07לוי נ' שיכון עובדים בע"מ  -סכום הפיצוי -
229
 10,000ש"ח
 .90ת"א  3545-06רווח ואח' נ' גדילן חב' להשקעות ונכסים בע"מ
230
ואח'  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .91ת"א  2017-06דנינו נ' יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות
231
 סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח .92ת"א  1277-07בילסקי נ' עוקשי  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח 232
 .93ת"א  19950-06לייבו ואח' נ' מבני גרניט א.ד .בע"מ  -סכום
הפיצוי  2,200 -ש"ח לכל משפחה
 .94ת"א  3972-09-08גולדשטיין ואח' נ' סולל-בונה בע"מ  -לא

232

נפסק פיצוי
 .95ת"א  6541-08צימרינג נ' אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ  -סכום

234

הפיצוי  5,000 -ש"ח

235

יח

תוכן עניינים

 .96ת"א  48111-11-10קסלסי ואח' נ' אחים אוזן חברה לבנייה
237
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .97ת"א  6668-11-08ברוך ואח' נ' רחמים  -סכום הפיצוי 8,000 -
237
ש"ח
 .98ת"א  22687-08לורנס מגנז'י נ' אליק רון בע"מ ואח'  -סכום
239
הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .99ת"א  6805-05-08שולדנריין נ' הלה הנדסה בנייה ויזום )(1998
240
בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
240
 .100ת"א  3642-08מזור נ' פנחס ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .101ת"א  9669-06יוזבגי נ' רסקו חברה להתיישבות חקלאית
241
ועירונית בע''מ  -לא נפסק פיצוי
 .102ת"א  5514-03-09אליאס נ' אנגל חברה לבניין ,מגורים
242

והשקעות ) (1991בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .103ת"א  153504-09לופוביץ נ' אברהם רובינשטיין ושות' חברה
243
קבלנית בע"מ  -גובה הפיצוי  8,500 -לכל דייר
 .104ת"א  6149-05אילן כהן ואח' נ' נופרם הנדסה פיתוח ובנייה
244

בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .105ת"א  166485-09המנוח יצחק שביט ז"ל ואח' נ' אופרה על
245
הים בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .106ת"א  1129-08שחר ואח' נ' אלעד הנדסת תבניות בנייה
וקונסטרוקציה בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,632 -ש"ח
 .107ת"א  6037-07סבג ואח' נ' שקד  -שכונה קהילה דתית בע"מ

246

ואח'  -סכום הפיצוי  25000 -ש"ח
 .108ת"א  56552-10-10דוד אזולאי נ' עמודי עד דיור מעולה ואח'

247

 -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח

248

יט

תוכן עניינים

 .109ת"א  6066-08אבוחצירה ואח' נ' יובל אלון חברה לבניין
250
בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .110ת"א  16295-12-09זעאתרה ואח' נ' אנגל חברה לבניין,
251
מגורים והשקעות ) (1991בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .111ת"א  21502-07אדר ואח' נ' אטיאס ואח'  -סכום הפיצוי -
252
 5,000ש"ח
 .112ת"א  2529-02-09רום ואח' נ' תורג בע"מ  -סכום הפיצוי -
253
 1,500ש"ח
 .113ת"א  4240-99קלדרון ואח' נ' סטלה דר בע"מ ואח'  -לא
254

נפסק פיצוי
 .114ת"א  11952-04אילנה חסידים נ' סויסה פנחס ואח'  -לא
255
נפסק פיצוי
 .115ת"א  8454-07מאיו ואח' נ' מורן חברה לבניין בע''מ  -סכום
256
הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .116ת"א  14932-11-10חזון ואח' נ' א.ש.י פרשקובסקי חברה
257
לבניין בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .117ת"א  4327-06אוחנה ניר ואח' נ' סאן בניין בע"מ חב'
258
לעבודות בניין ופיתוח  -לא נפסק פיצוי
 .118ת"א  4424-06בת שבע גל ואח' נ' גלעדי ואח'  -סכום הפיצוי
259
  7500ש"ח .119ת"א  199-07אדי קלמיס ואח' נ' אמירי גן יבנה בנייה
260
ויוזמות בע"מ  -סכום הפיצוי –  5,000ש"ח
 .120ת"א  12834-09-09שוקרון נ' ד.צ .מבני ישראל בע"מ ואח' -
263
סכום הפיצוי  4,500 -ש"ח

כ

תוכן עניינים

 .121ת"א  1777-07עדני ואח' נ' חב' קבוצת א.א .א.א .גולדשטיין
264
בע"מ  -לא נפסק פיצוי
265

 .122ת"א  20274-02-10וולך ואח' נ' רזניק ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .123ת"א  54817-07שטיינפלד ואח' נ' אדגר השקעות ופיתוח
265
בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  5000 -ש"ח
266
 .124ת"א  19318-08ברק ואח' נ' דניאל ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .125ת"א  13065-07טל ואח' נ' אלונית בנייה ופיתוח בע''מ  -לא
268
נפסק פיצוי
 .126ת"א  12697-07כהן נ' בקיראת  -סכום הפיצוי  25,000 -ש"ח 269
 .127ת"א  45828-08שמיר ואח' נ' הלה הנדסה בנייה וייזום
270
) (1998בע"מ - (01.02.2011) ,לא נפסק פיצוי
 .128ת"א  2285/09דלרסיז חברה לבניין בע"מ נ' דוד כהן  -לא
271

נדרש ולא נפסק פיצוי
 .129ת"א  25714-06ריצ'קר גיא ואח' נ' בית יורב ) (1997בע"מ
272
ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח לכל משפחה
 .130ת"א  10518-07טבט ואח' נ' אנגלרד ואח' ותביעה שכנגד -

273

סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .131ת"א  12882-07לשצינסקי נ' דר נופית בע"מ ואח'  -לא נפסק
274
פיצוי
 .132ת"א  7558-06-08ברייטמן ואח' נ' שרביב בע"מ ואח'  -סכום
הפיצוי  1,500 -ש"ח
 .133ת"א  64985-07גליקמן ואח' נ' שפי  -סכום הפיצוי 2,000 -

275

ש"ח
 .134ת"א  45120-08לייבושור ואח' נ' אמירי גן יבנה בנייה

276

ויזמות בע"מ  -סכום הפיצוי  7,000 -ש"ח

277

כא

תוכן עניינים

 .135ת"א )ב"ש(  2039-08דבוש דוד נ' חברת יהלומית פרץ
288
עבודות בניין ופיתוח בע"מ  -סכום הפיצוי  12,000 -ש"ח
 .136ת"א  39254-06אליאב הגר ואח' נ' פסגות זיכרון ואח' -
279
סכום הפיצוי  6,000 -ש"ח
 .137ת"א  62405-06גורדון רותי ואח' נ' פסגות הזיכרון שותפות
רשומה ואח'  -סכום הפיצוי  6,000ש"ח עד  10,000ש"ח
280

למשפחה
 .138ת"א  3019-07אלברטו גבסו ובניו בע"מ נ' שעיה,
281
) - (16.07.2010לא נפסק פיצוי
 .139ת"א  47936-07פינטו נ' חב' א.מ.ת נוה סביון בע"מ ואח' -
282
לא נפסק פיצוי
 .140ת"א )ב"ש(  3410-07אברהם פלקוביץ נ' לי אל חברה לבניין
282

ונכסים בע"מ בעיכוב הליכים  -סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .141ת"א  18077-06וייס ואח' נ' גבי בן גלים חב' לבניין בע''מ
283
ואח'  -סכום הפיצוי  2,500ש"ח
 .142ת"א  17386-07אלקיים ואח' נ' ונציה חברה לבנייה פתוח

284

והשקעות בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .143תא"מ  154347-09שמילוביץ ואח' נ' מטבחי מנהטן בע"מ -
284
סכום הפיצוי  5,000ש"ח
 .144ת"א  43951-10-10ראובן ברוכים ואח' נ' לאון עשר  -סכום
הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .145ת"א  14667-11-08כהן ואח' נ' בנגד חברה להנדסה ובנייה

285

בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .146ת"א  11650-07אטיאס ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואח' -

287

לא נפסק פיצוי

287

כב

תוכן עניינים

 .147ת"א  554-08-08אוחיון ואח' נ' א.פ.י .נתיב פיתוח בע"מ -
288
נפסק פיצוי  2,000 -ש"ח
289

 .148ת"א  12638-08קוטלר נ' מויאל  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .149ת"א  6140-09-10רחל סגל ואח' נ' אבירד אחזקות )(1998
290
בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
290
 .150ת"א  65845-03גלמן נ' כהן פיתוח דרעד  -לא נפסק פיצוי
 .151ת"א  12660-06שמואל בנימיני ואח' נ' אבי עובד לוי ובניו
291
)בנייה ,פיתוח ,השקעות ואח'  -סכום הפיצוי  50,000 -ש"ח
 .152ת"א  1188-08דיירי הבית באמצעות רביב נפתלי ואח' נ' מי-

292

טל הנדסה ושרותים בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .153ת"א  7197-02-09אוקו ואח' נ' ברזילי ואח'  -סכום הפיצוי -
293
 7500ש"ח
 .154ת"א  34820-06לוי ואח' נ' הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ
294
ואח'  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .155ת"א  8581-06זמיר ואח' נ' שרביב בע''מ  -סכום הפיצוי -
295
 15,000ש"ח

 .156ת"א  2107-06פורת ואח' נ' לי-אור סקיטל ואח'  -לא נפסק
296
פיצוי
 .157ת"א  10803-01-09חזן ואח' נ' אשל הירדן יזום ובניין בע"מ
296
 סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח .158ת"א  70162-06פישל ואח' נ' ירון ישעיהו בע"מ ואח'  -סכום
297
הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .159ת"א  3949-06דביר ואח' נ' עשור  -סכום הפיצוי 10,000 -
298
ש"ח

כג

תוכן עניינים

 .160ת"א  1372-07גנון ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח'
299
 סכום הפיצוי  4,500 -ש"ח .161ת"א  1808-05פרץ נ' אפרידר חב' לשיכון ולפיתוח אשקלון -
300
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .162ת"א  1773-07גרוס ישראל נ' ס ש צרפתי השקעות ובנייה
301
) (1992בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
302

 .163תא"מ  62493-07בקר נ' פרימוביץ ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .164ת"א  154936-09ריביץ ואח' נ' ש .בוימן בע"מ  -לא נפסק
302
פיצוי
 .165ת"א  34783-02-10לוי ואח' נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
303
ואח'  -סכום פיצוי כולל  2,000 -ש"ח
 .166ת"א  17959-07-10גורלנד נ' אפריקה ישראל להשקעות
304

בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .167ת"א  5999-03-10לבידינסקי ואח' נ' נתנאל גרופ בע"מ ואח'
305
 סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח .168ת"א  65094-07דינור נ' אברהם רובינשטיין ושות' חברה
306

קבלנית בע"מ  -סכום הפיצוי  -כולל הוצאות אחרות  20,000ש"ח
 .169ת"א  17602-07בוחבלד צ'ימינוס נ' אנגל ג'נרל דיבלופרס
307
בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .170ת"א  5815-01-10כץ נ' אלומיר אלומיניום בע"מ ואח' -
סכום הפיצוי  7,000 -ש"ח
 .171ת"א  54912-08אור ואח' נ' אחים שרבט יוזמים ובונים 1989

307

בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .172ת"א  14391-07פלצמן ואח' נ' בוני התיכון הנדסה אזרחית

308

ותשתיות בע"מ  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח

309

כד

תוכן עניינים

 .173ת"א  12211-11-08אוזן ואח' נ' צ.מ.ח המרמן בע"מ ואח' -
309
סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .174ת"א  6815-01-10ליפשיץ נ' יובל אלון חברה לבניין בע"מ -
310
לא נפסק פיצוי
 .175ת"א  26826-02-11קופרט )פורמלי( נ' מפרם בע"מ  -לא
311
נפסק פיצוי
 .176ת"א  51702-08דוודי ואח' נ' אבן פז בנייה ויזום בע"מ ואח'
312
 לא נפסק פיצוי .177ת"א  29118-08צארף קליר נ' שיכון עובדים בע"מ ואח' -
313

סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .178ת"א  26287-10-10רביצקי ואח' נ' שיכון דיירים בע"מ ואח'
314
 לא נפסק פיצוי .179ת"א  10837-02-10יהב ואח' נ' אשדר חברה לבנייה בע"מ -
315
סכום הפיצוי  7,500 -ש"ח
 .180ת"א  22926-07ביתן ואח' נ' מבני גרניט א.ד .בע"מ  -סכום
315
הפיצוי  6,000ש"ח
 .181ת"א  6945-08אוזן ואח' נ' חב' אנג'ל ג'נרל דיבלופרס בע"מ -
316
סכום הפיצוי  1,500 -ש"ח
 .182ת"א  1540/08גורולובסקי ואח' נ' השבחת נכסים מרכז
317
מלטש בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .183ת"א  42746-08גירון ואח' נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה
318
ובנייה בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .184ת"א  2329-08ווייס ואח' נ' אחים אוזן חברה לבנייה בע"מ -
319
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח

כה

תוכן עניינים

 .185ת"א  575-06ציאר ואח' נ' גלרון ישראל חב' לבניין והשקעות
320
בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .186ת"א  29993-01-12קשאני ואח' נ' תדהר רוגובין בע"מ ואח'
320
 סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח .187ת"א  161063-09שמואל ואח' נ' מעוז דניאל חב' קבלנית
321
לבנייה בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .188ת"א  2805-07שקילת ואח' נ' נ.פלדמן ובנו בע"מ ואח' -
322
סכום הפיצוי  4,500 -ש"ח
 .189ת"א  36948-04-11בן הרוש נ' צבי צרפתי חב' לבניין בע"מ -
323

לא נפסק פיצוי
 .190ת"א  59314-07חשמה אליאס נ' גאון חברה לבניין  -סכום
324
הפיצוי  3,000 -ש"ח

 .191ת"א  8695-04-09בלגראי נ' צ.מ.ח המרמן בע"מ  -סכום
324
הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .192ת"א  1457-10טייב נ' חב' ש.י .שפץ וקנין קבלני בניין בע"מ -
326
סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .193ת"א  6417-07-08סעדון ואח' נ' צ.מ.ח המרמן בע"מ ואח' -
327
סכום הפיצוי  3,000-ש"ח
 .194ת"א  4162-07נחום ואח' נ' חברת כוכבי נתניה בע"מ  -סכום
327
הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .195ת"א  70063-07משה רביזאדה ואח' נ' בנימין עיני ואח' -
328
סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .196ת"א  1708-07בן סימן טוב נ' פרץ בוני הנגב ) (1993בע"מ -
329
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח

כו

תוכן עניינים

 .197ת"א  8341-06סופר ואח' נ' פנורמה הצפון חברה לבנייה
331
בע''מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .198ת"א  33666-07מייבך ואח' נ' יחד הבונים ייזום ובנייה בע"מ
332
 סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח .199ת"א  1771-06לוי נ' בהרי ושות' ארמונות חן קבלני בניין
332
בע"מ  -סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .200ת"א  22701-08לוין ואח' נ' פלסים חברה לפיתוח ובנייה
333
בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח
 .201ת"א  47489-07גלעד דוד ואח' נ' אגבבה מוריס  -סכום
334

הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .202ת"א  9153-07צימרמן ואח' נ' רמת חביב בע"מ ואח'  -סכום
334
הפיצוי  750 -ש"ח

 .203ת"א  160605-09כרמונה דוד ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל
335
בע"מ  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .204ת"א  8487-09-09רייכמן ואח' נ' נצר זהב בנייה והשקעות
337
בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .205ת"א  6565-06-08בן יצחק ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ -
338
סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .206ת"א  56064-11-10אביקר ואח' נ' אפיק הירדן ייזום בע"מ -
339
סכום הפיצוי בין  1,155ש"ח לבין  2,035ש"ח
 .207ת"א  39247-07טל יונגר נ' חב' מגדלי רותם שני  2001ואח' -
340
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .208ת"א  18252-08אברמוביץ נ' מצלאוי חב' לבנייה בע"מ -
341
סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח

כז

תוכן עניינים

 .209ת"א  6247-07וייס אביב ואח' נ' דור שבח בנייה ופיתוח -
341
סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .210ת"א  1841-06רדושינסקי ואח' נ' אמירי גן יבנה בנייה
343
ויזמות בע"מ  -סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .211ת"א  13137-07מרקושביץ ואח' נ' מטאניס מיכאל חברה
344
לבניין ועבודות אבן בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .212ת"א  5805-09נציגות הבית המשותף נ' דליה אליספור חב'
345
קבלנית לבניייה  1972בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .213ת"א  8050-06-11נועה קשאני ואח' נ' קח"מ חברה
345

להשקעות בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .214ת"א )חי'(  7448-06-10גבאי ואח' נ' רסקו חברה להתישבות
346
חקלאית ועירונית בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .215ת"א )חי'(  3595-06פירקה הרצל ואח' נ' סולל בונה בע''מ -
347
סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .216ת"א )ת"א(  211-11-09משה דהן ואח' נ' אסיה סיירוס
347
פיתוח ויזום בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .217תא"מ )ת"א(  48859/08ריינגולד ואח' נ' בתי גן להשכרה
348
בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .218ת"א )חי'(  8457-07כהן ואח' נ' גדילן חברה להשקעות
349
ונכסים בע''מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .219ת"א )חי'(  21421-07סירינגו ואח' נ' אשל הירדן בע"מ ואח' -
350
לא נפסק פיצוי
 .220ת"א )קריות(  2823-07שמיל ואח' נ' דנקנר השקעות בע"מ -
350
סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח

כח

תוכן עניינים

 .221ת"א )ת"א(  35925-08בלס ואח' נ' ישראל מיכלוביץ  -סכום
351
הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .222ת"א )קריות(  6706-05-08אלכס ואח' נ' בנייה מתקדמת -
352
ש.ק.ד .מילניום בע"מ  -סכום הפיצוי כולל  3000 -ש"ח
 .223ת"א )ב"ש(  3952-09בייאר יעקב נ' י .אליה ובניו יזמות
353
וקבלני בניין בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .224ת"א )חי'(  2734-08זומר ואח' נ' אשל הירדן יזום ובניין
354
בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח
 .225ת"א )ת"א(  55939-01-11ראובן ואח' נ' אלקטרה בנייה
354

בע"מ  -סכום הפיצוי  6,000 -ש"ח
 .226ת"א )חי'(  19802-07גיטליס ואח' נ' ג'רפי  -סכום הפיצוי -
355
 3,000ש"ח

 .227ת"א )ת"א(  13371-08פאר רונית נ' ד .רוטשטיין חברה
356
לבנייה ונכסים בשרון בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .228ת"א )יר'(  22771/97עדיקה משה ז"ל נ' מצפה ירושלים
356
בע"מ  -סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח
 .229ת"א )יר'(  8999/98גולן אלברט נ' ימור חברה לבנייה יזמות
357
והשקעות בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .230ת"א )חי'(  3670-03לפיד ואח' נ' אינג' פרימט ואח'  -סכום
358
הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .231ת"א )חד'(  1422-08מלכה ואח' נ' ארדר תרמוטק בע"מ ואח'
359
 סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח .232ת"א )ת"א(  103072/98רותי רם און נ' סנאורה בע"מ  -לא
361
נפסק פיצוי

כט

תוכן עניינים

 .233ת"א )חי'(  5995-05בת שבע ואח' נ' שיכון עובדים בע''מ
ואח'  -סכום הפיצוי  -בין  4,000ש"ח ל 7,000-ש"ח וכן פיצוי
364

יחסי בעניין הרכוש המשותף
 .234ת"א )ת"א(  46108-04צוקרמן נ' גרים בהדרים יזום
368
והשקעות בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח לכל דירה
 .235ת"א )יר'(  24047/99עליזה ביטון נ' אזורים בניין  1965בע"מ

369

 סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח .236ת"א )ב"ש(  1345/99רפפורט נ' שיכון עובדים בע"מ  -סכום
371
הפיצוי  50,000 -ש"ח
 .237ת"א )יר'(  10353/95עצמי בועז נ' ירחמיאל יוניוב ובניו
372
בע"מ  -סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח ל 50,000-ש"ח לכל משפחה
 .238ת"א )ת"א(  84413/98אידלסון סיוון ושרלי נ' פרידמן
חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ  -סכום הפיצוי  7,500 -עד
376
 2,900ש"ח למשפחה
 .239ת"א )יר'(  7272/93ישראל רונן נ' שיכון ופיתוח לישראל
379
בע"מ  -סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח עד  5,000ש"ח לכל משפחה
 .240ת"א )ת"א(  20390/95פרץ יעקב נ' שיכון ופיתוח לישראל
385
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .241ת"א )יר'(  1366/93לוי בנימין נ' חיים זקן בניין והשקעות
387
בע"מ  -סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח עד  7,000ש"ח
 .242ת"א )חי'(  62398/96איטח דוד ועופרה נ' שיכון בע"מ  -לא
390
נפסק פיצוי
 .243ת"א )חד'(  1941/98קלוש נעמי נ' אברהם לביא חברה לבניין
391
ופיתוח בע"מ  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח

ל

תוכן עניינים

 .244ת"א )חי'(  17428/98סגל שמאי נ' שיכון בע"מ חב' בנייה
392
ציבורית  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .245ת"א  11075-04-09יפרח ואח' נ' א .תשובה ומ .כהן לבניין
393
ומלונאות בע"מ  -סכום הפיצוי  9,000 -ש"ח לכל דירה ודירה
 .246ת"א )יר'(  22458/99נחום גבריאל נ' עובד לוי תיעוש האבן
395
והבנייה בע"מ  -סכום הפיצוי  8,500 -ש"ח
 .247ת"א )נת'(  1948/96רוזמן דבי נ' א .י .נבו חב' קבלנית לבניין
397
בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .248ת"א )חי'(  26248/98ביטון יצחק נ' ירדן רעות השקעות
399

ופיתוח בע"מ  -סכום הפיצוי  2,500 -ש"ח
 .249ת"א )יר'(  12370/99זיו יצחק נ' טולוס חברה לבניין
399
ולהשקעות בע"מ  -סכום הפיצוי  2,000 -ש"ח

 .250ת"א )ת"א(  106686/98בן עוזיאל רמי נ' קיר הד חברה
401
לבניין ופיתוח בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000-4,000 -ש"ח
 .251ת"א )יר'(  20562/96אבידר דנה נ' יסוד בהר ששון לוי חברה
402
לבניין בע"מ  -סכום הפיצוי  30,000 -ש"ח
 .252ת"א )יר'(  16695/93מגל יפה ויוסף נ' אשדר חב' לבנייה
404
בע"מ  -סכום הפיצוי  1,500 -עד  5,000ש"ח לכל משפחה
 .253ת"א )פ"ת(  4821-03מונובחוב ואח' נ' אפקים השקעות
410
בע"מ ואח'  -לא נפסק פיצוי
 .254ת"א )חי'(  24133/99אדרי שלמה נ' מהלר עדי )(19.02.2007
411
 סכום הפיצוי  5,000-ש"ח .255ת"א )יר'(  14230/04צברי רונית ואח' נ' טללי נתניה בע"מ
412
ואח'  -סכום הפיצוי  1,500 -ש"ח עד  2,500ש"ח לכל דירה

לא

תוכן עניינים

 .256ת"א )יר'(  7718/96ירון אמליה נ' חב' קוטלר עדיקא חברה
413
לבנייה בע"מ  -סכום הפיצוי  5,000 -ש"ח
 .257ת"א )חד'(  2495/99שנלר רון נ' יורם יעקובוביץ חברה לבניין
414
בע"מ  -סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח
 .258ת"א )חי'(  8276-04בראלי ואח' נ' אפריקה ישראל להשקעות
415
בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  15,000 -ש"ח
 .259ת"א )חי'(  20569/97בנימין אפרים נ' חברת גב ים לקרקעות
416
בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .260ת"א )נצ'(  483/95יעקב פירסל נ' גרופית הנדסה אזרחית
ועבודות ציבוריות בע"מ  -סכום הפיצוי  1,000 -ש"ח עד 13,000
417
ש"ח לכל דירה
 .261ת"א )יר'(  17143/95צופיה פרנק נ' דנקנר השקעות בע"מ -
420

סכום הפיצוי  20,000 -ש"ח
 .262ת"א )יר'(  7444/99פלור יהודה נ' שיכון ופיתוח לישראל
420
בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .263ת"א )יר'(  8675/97צ'זנה יוחנן נ' הירש צבי כהן בע"מ -
422

סכום הפיצוי  2,000-3,000 -ש"ח לכל משפחה
 .264ת"א )חי'(  20337/95אפרתי רפאל נ' מ.ד.י השקעות ובנייה
423
בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח לכל משפחה
 .265ת"א )יר'(  6827/99צמח יוסף נ' קוטלר עדיקא חברה לבנייה
בע"מ  -סכום הפיצוי  3,000 -ש"ח
 .266ת"א )יר'(  7027/97חיים נבון נ' עיר דוד חברה לבנייה

425

ולניהול בע"מ  -לא נפסק פיצוי
 .267ת"א  12649-04רייסברג ואח' נ' מבני תעשיה בע"מ ואח' -

426

סכום הפיצוי  4,000 -ש"ח

430

לב

תוכן עניינים

 .268ת"א  8877-05יצחק ברוכי ואח' נ' חברת א.כ רימונים בנייה
435
ופיתוח בע"מ ואח'  -סכום הפיצוי  10,000 -ש"ח

לג

